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جميع الأزهار التي تأسر أبصارنا بروعة أشكالها الجميلة ،ونستمتع
نستظل بأغصانها
وكل الأشجار الباسقة التي
ّ
الفواحّ ،
بشذى عطرها ّ
الوارفة ،ونتلذذ بما طاب من ثمارها اليانعة..كلّها في الأصل كانت
إما بذرة أو شتلة صغيرة ،كبرت وترعرعت حتى استوت على سوقها،
ّ
بفضل الأيدي التي أحاطتها بالعناية ،بينما مات غيرها وهي في
المهد ،لأنّها لم تجد الاهتمام الكافي من سقاية ورعاية.
وهكذا المواهب التي حبانا الله بها فهي إما أن تكون مشروع مبدع
واعد ،إن وجدت من يكتشفها ويحتفي بها ،ويتعهدها بالتنمية ،أو
تتعرض للاضمحلال والموت إن لم تجد من يأخذ بأيديها ،ويحقق لها
فرص الظهور والتطوير.

نفخر في قطر الخيرية ونحن نحتفل اليوم بإصدار النسخة الأولى
لمشروع “ كتاب المستقبل” ،بأننا مهدنا الطريق لظهور ست
كاتبات قصة واعدات� ،آملين أن يكون بانتظارهن مستقبل زاهر
وأمتهن ,وأن يكون المشروع في
مجتمعهن
بالإبداع والتميّز ،وخدمة
ّ
ّ
متلهف
مجمله قد أسهم في تذليل العقبات أمام جيل
محب للقراءةِ ّ ،
ّ
للاطلاع والمعرفة .
تتضمن الباقة الأولى لمخرجات “ كتاب المستقبل “ القصص الست
التي فازت في عام  2016ـ  ,2017راجين أن تحظى بالقبول ,وأن
يعيننا الله على تطوير المشروع في نسخه اللاحقة .
خالص الشكر والتقدير لشركائنا الذين دعموا وأثروا المشروع ودفعوا
به حتى حقق هدفه المنشود ،ووافر الشكر والامتنان للطالبات
اللواتي شاركن في مسابقاته التنافسية على حسن التفاعل ،ولإدارات
مدارسهن على كريم التعاون.

علي عتيق العبدالله

المدير التنفيذي لإدارة التنمية المحلية ـ قطر الخيرية
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كتّاب المستقبل
ُ
أيتها الأديبات المبدعات والأدباء المبدعون

إن الوطن المعطاء هو الذي يحتفي دائما بالمبدعين الواعدين من أبنائه،
ّ
ويهيئ لهم سبل الإبداع والتميز ؛ ليكونوا نجوما متألقة في سمائه،
يضيئون دروبه بإنجازاتهم وإبداعاتهم ،و يحملون اسمه أينما حلوا أو رحلوا.
إن اهتمامنا باللغة العربية و�آدابها أمر تمليه علينا مقتضيات حفظ وصون
منبع ثقافتنا وهويتنا وحضارتنا ،لاسيما في ظل ما يشوبها من مؤثرات
ألقت بظلالها على طبيعة تفاصيلها ورمزيتها ،ومدى الاهتمام بها،
والتحديات التي تواجهها ،حتى باتت غريبة مهمشة في خضم الانفتاح
الحضاري والمستجدات التي غلفت حياتنا المعاصرة.
وسوف تواصل وزارة التعليم والتعليم العالي جهودها الحثيثة في تعزيز
الخطوات الداعمة للغة العربية ،في ظل شراكتها المثالية مع “قطر
الخيرية” وغيرها من مؤسساتنا الوطنية الرائدة؛ لتحقيق هذا الهدف،
ولذا جاءت فكرة “مسابقة كتاب المستقبل” في مجال كتابة القصة؛
لتكون وسيلة مهمة بما تحمله في ثناياها من أهداف ومحتوى ونواتج،
كونها تستهدف الطلبة الموهوبين ،وتثير لديهم الشغف والرغبة الشديدة
في تنمية مواهبهم الكتابية ،لاسيما في مجال القصة القصيرة.
نعول على هذه المسابقة الكثير في تجديد صلة طلابنا بلغتهم
إننا ّ
العربية ،لتمنحهم جرعة إضافية من الإبداعات الأدبية التي يزخر بها هذا
الحقل ،وما يتصل به من براعة في إجادة التعبير والكتابة ،وتنمية ذائقتهم
المعرفية والأدبية ،ومخاطبة حسهم ومقدرتهم اللغوية على تكوين
تصورات يستجمعون عبرها قدراتهم الكتابية؛ لتوصيف انطباعاتهم،
ونقل تجارب حية عايشوها في صورة منجز أدبي ،وصولا ً إلى إرساء أسس
سليمة لإيجاد قاعدة من الكتاب القطريين البارعين والمبدعين محليا ً
وعربيا ً وعالميا.

الأستاذة فوزية الخاطر

وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية
وزارة التعليم والتعليم العالي
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بطاقة تعريفية
فكرة المشروع
أحد مشاريع الإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية الذي تنفذه
داخل قطر  .يعنى بنشر ثقافة المعرفة ،وتنمية المهارات الكتابية
والخيال الأدبي لدى الطلاب ,ورعاية مواهبهم في التأليف والإبداع
القصصي ،والأخذ بأيديهم ليكونوا كتابا واعدين .

وتقوم فكرة المشروع على التنافس بين المشاركين فيه من خلال
مسابقة على مرحلتين وتقديم ورش عمل مساندة لتطوير مهاراتهم.

الشركاء
•وزارة التعليم والتعليم العالي
•جامعة قطر

•نادي الكتاب خير جليس

الفئة المستهدفة
طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في دولة قطر

مراحل المشروع:
•الإعلان عن فتح المجال أمام المدارس للاشتراك في المشروع ( تم
اشتراك  30مدرسة )

•استقبال قصص الطالبات في المرحلة الأولى للمسابقة ,حيث بلغ
عدد الطالبات المشاركات  150طالبة .

-7•تم انتقال  30طالبة من المشاركات إلى المرحلة الثانية بناء على
معايير لجنة التحكيم .

•تلقت المنتقلات للمرحلة الثانية ورشة عمل من أكاديميات
بقسم اللغة العربية ـ جامعة قطر في مجالات :تطوير مهارات الكتابة،
وكتابة القصة القصيرة ,وعناصر العمل السردي .
•استلام قصص المرحلة الثانية .

اختيار  6قصص فائزة ( 3من المرحلة الإعدادية و 3من المرحلة الثانوية)
بناء على قرار لجنة التحكيم.

لجنة التحكيم:
تكونت لجنة التحكيم من:
شمة الكواري
•الكاتبة ّ

•الكاتبة عائشة الكواري

•أ .نوال المفتاح ـ وزارة التعليم والتعليم العالي

•أ .مشعة المري ـ وزارة التعليم والتعليم العالي

معايير التحكيم:
•موافقة العنوان لمضمون القصة
• سلامة الصياغة وجاذبيتها

•استخدام اللغة العربية السليمة
•جمال الأسلوب
•تسلسل الأفكار

•مضمون يرتكز على تعزيز القيم الأصيلة.
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أ ـ المرحلة الثانوية:
1ـ المرتبة الأولى :لبنى أبو جيش ـ مدرسة البيان الثانوية
قصة :سلة التين

2ـ المرتبة الثانية :نورة ناصر المري ـ مدرسة أم أيمن الثانوية

أبتاه اغفر زلّتي
قصةُ :
3ـ المرتبة الثالثة :منة الله نصر الدين السعدي ـ مدرسة الشيماء الثانوية
قصة :العواصف المشتعلة

ب ـ المرحلة الإعدادية:
1ـ المرتبة الأولى :فاطمة عباس ـ مدرسة البيان الإعدادية
قصة:أخي بدر

2ـ المرتبة الثانية :زينب أحمد محمد حسين ـ الخور الإعدادية
قصة :لماذا لا تملك صديقتي قدمين

3ـ المرتبة الثالثة :حليمة حافظ محمد عبدالله ـ مدرسة الخور الإعدادية
قصة :الأمل
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أحـداث كثيـرة تجـول فـي خاطـري لم أنسـها وأتمنى أن ال أنسـاها

يحركنـي
أبـدا ألنّهـا بمثابـة دافـع
ّ
قـوي بالنسـبة لـي ،هـذا الدافـع ِ ّ

ويخلـق األمـل بقلبـي وروحـي ك ّلمـا واجهـت الصعوبات.سـبحان

قـدره لنـا.
اللـه
َّ
“رب ضـار ٍة نافعـة” ،وال يعلـم الخيـر سـوى مـن ّ

ُ
عمتـي
ذات مسـاء
جلسـت حـول الطاولـة الخشـبية وسـط منـزل ّ

عمة والدي .هـذا المنزل الملـيء بذكريات طفولة
والتـي هـي أصلا ّ

أشـتم رائحتـه وهـو طفـل ،بـل أكاد أعيـش ضحكاتـه
أبـي ،أكاد
ّ

ومشاكسـاته التـي طالمـا سـمعت عنهـا .والـدي الـذي كان ومـازال
قدوتـي فـي الصبـر وتحـدي النفـس قبـل منافسـة اآلخريـن .عـاش
يتيـم األم ،التـي وافتهـا المن ّيـة وهـي صغيـرة ،وعـاش أيضـا يتيـم
األب الـذي تر ّبـى بعيـدا عنـه.

أحب
يرمم نفسـه بنفسـه ،يقـع ليقف مرة أخـرى.
أبـي منـذ طفولتـه ّ
ّ

أحب رؤيـة صوره في طفولته
الجلـوس فـي المنزل الـذي تر ّبى فيه،
ّ

أحب رائحة الشـجر
أحـب رائحـة الجـدران التي المسـها.
وشـبابه،
ّ
ّ
ّ
أحـب كل شـيء لمسـهَّ ،
تنفسـه،
اسـتظل بظ ّلـه وحيـدا.
التـي طالمـا
ّ
شـاهده أبـي .أكاد أرى ّ
أي العين.
كل تلـك األحـداث َر َ
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روائـح تندمـج مع بعضها البعض وتنشـر في الجـوّ أنقى العطور ،بل
أثم َنهـا عنـدي .ال أحـد يسـتطيع تصـوّ ر عمق الذكريـات ومخزونها
َ

وتخصنا .وهناك
الجميـل فـي ذاكرتـي .هناك ذكريات تعيش فينـا
ّ
يخـص غيرنـا لـم نعشـه ،لكـن ح ّبنـا لهـؤالء
مـن الذكريـات مـا
ّ

األشـخاص يجعلنـا نعيشـها كأنّنا جـزء منها.
ُ
نسـتمد منـه ال ِع َبـر والقصـص التـي ترشـدنا
نفيـس
الذكريـات َكنـ ٌز
ّ
ٌ

للصـواب ،وتبعدنـا عـن ّ
كل سـوء ،وهـي شـعاع مـن نـور يضـيء لنا
ّ
المسـ َت َم ّد من
نضل وال
الطريـق حتـى ال
ّ
نشـقى.أحب نسـج الخيال ُ

الع َبـر منـه ،ونسـج القصـص العديـدة
الذكريـات.
ّ
أحـب اسـتنباط ِ
منه .

أتذكـ ُر كيـف كنـت أنـا الطفلـة الثالثـة بيـن أخواتـي ،وكيـف كانت

كل حياتـي تـدور حـول يومي فقط ،وحـول رغباتي التي أريد فعلها
دون تـردد ودون رفضهـا ممـن هـم حولـي .أكثر ما تكـون ذكرياتي

ُ
ترعرعت بينها في بيت جدي وجدتي .أشـجار
مـع األشـجار حيـث

أحـب اللعب تحتها ،والتنقـل بينها ،وقطف
عديـدة ومثمـرة ،كنت
ّ
ُ
كنـت
أشـهى الثمـار منهـا .لطالمـا ارتبطـت ذكرياتـي باألطعمـة!
أحـب ربط األحـداث بالمناسـبات ومـا تحويه من
دومـا ومـا زلـت
ّ
أهمها الطعـام والروائح.
تفاصيـل عديـدة ومـن ّ
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سـافرت مـع عائلتـي لقضـاء اإلجـازة
فـي صيـف العـام الماضـي

أمـه .كنـت
عمـة والـدي التـي اعتنـت بـه ور ّبتـه ،وهـي بمثابـة ّ
عنـد ّ

متشـوّ قة جدا للذهاب واالسـتيقاظ باكرا لالسـتمتاع بسماع صوت

العصافيـر ،ورائحـة األزهـار الند ّيـة ،وطبعا تناول الفاكهـة الصيفية

المتنوعـة ،والتقاطهـا طازجـة من األشـجار مباشـرة.

بالحب المليء
وال أنسـى رائحة الخبز الطازج والسـاخن المعجون
ّ
بالدفء .ال لشـيء فقط ألنني أربط األحداث ببعضها ،واسـتخرج

منهـا عبـرا ع ّلها تفيدني وتكون مرشـدا لي.

أحـب ربطـه بشـيء آخـر ،ونسـج القصـص
كل شـيء أعيشـه
ُّ

والروايـات منـه ،وأحيانـا أشـعر بأننـي أكبـر مـن عمـري الحقيقـي.
العمة أمامي
عمـة والدي وضعـت ّ
فـي صبـاح يـوم جميل فـي منزل ّ

سـ ّلة التيـن التـي كانـت قـد قطفتهـا صبـاح اليـوم ذاتـه مـن أشـجار

التيـن التـي يـكاد عمرهـا يزيـد عن خمسـين عاما.

ُ
أخـذت أتنـاول منهـا وك ّلمـا فتحـت ثمـرة وجدتهـا ناضجـة مـن

الداخـل أكلتهـا وتلـذذت بمذاقهـا الرائـع ورائحتهـا الزك ّيـة ولونهـا

األحمـر .لـم أشـعر بنفسـي وال بعـدد الحبـات التـي تناولتهـا .كنت
فـي ّ
كل مـرة أتنـاول فيهـا حبـة مـن التيـن أسـتمتع بالنظـر إليهـا
واالسـتمتاع بطعمهـا.
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بـدأت بتنـاول الح ّبـات دون أن أعـي أنّنـي لم أعد
مـع تكـرار األمـر

تفحصـت ح ّبة بيدي
أنظـر إلـى داخلهـا قبـل تناولها ،ولكـن للحظة ّ
ُ
تراجعـت قليلا،
فوجدتهـا تالفـة كريهـة ،ال يمكـن تناولهـا أبـدا
وشـردت بذهنـي وتسـاءلت كيف؟!

ُ
ُ
ندمـت
كنـت متأكـدة مـن تنـاول التيـن دون النظـر إليـه ،كمـا أنـي

أشـد النـدم علـى مـا فعلت .فكيـف لي أن أتنـاول التيـن دون النظر
ُ
فعلـت ذلـك .
ـم
إلـى مـا بداخلـه والتأكـد مـن سلامته .ال أدري ِل َ

هنـاك مبـررات لذلـك فـي نظـري :

أح َضـره لـي ،ولكـن أنـا علـى
بمـن َ
إمـا لثقتـي فـي التيـن أو ثقتـي َ

يقيـن بأن السـبب الحقيقـي وراء ذلك هو ح ّبي للمـكان وأصحابه،
يدي،
ممـا جعلنـي ُأغمـض
عينـي ،وال أد ّقـق وال أتفحـص مـا بيـن ّ
ّ

وتسـاءلت بينـي وبيـن نفسـي :مـا أدرانـي كيـف كانـت الح ّبـات
ُ
أن كل ما تناولته كان فاسـدا،
الفائتـة التـي تناولتهـا،
وبـدأت أشـعر ّ
لـم راودنـي هـذا الشـعور ؟!
ال أعـرف َ
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عـدت لصوابـي فـي الحكـم السـليم تابعـت تنـاول التيـن،
بعـد أن
ّ
جـل تفكيـري يـدور حـول مـا حـدث ،وتولـدت فـي ذهنـي
وكان
أحـداث كثيـرة نواجههـا فـي حياتنـا حيـث تكـون حياتنـا سـعيدة

وخاليـة مـن المشـاكل ،تسـير بحسـب مـا نريـد ،ثـم “تأتـي الريـاح

بما ال تشـتهي السـفن “ وأعني بذلك سـ ّنة الحياة التي ال تخلو من
كـدر ِ ّ
وأن الدنيا
يعكـر صفاء حياتنا ،فنغضب ونشـعر بأنّهـا النهايةّ ،
قـد خلـت مـن ّ
كل مـا هـو جميل.

عفـوا أيهـا اإلنسـان يـا َم ْن ُخ ِلقـت في َك َبد..هـل تريد حيـاة ِ
الج َنان

علـى األرض ؟! بالطبـع ال .وهنـا يجـب علينـا أن ال نستسـلم،

ونخلـق مـن الكـدر والهمـوم مـا يكـون حافـز ًا السـتمرار حياتنـا
وعطائنـا بمـا يرضـي اللـه.

بإمكاننـا إزالـة هـذا الكـدر وإعـادة الصفـاء إلـى سـماء حياتنـا
بأبسـط مـا يكـون ،كـي نعيدها كما كانـت عليـه ،أو أن نتعايش مع

الموقـف حتـى نصـل لحياة أفضل .نشـعر بهـا بالرضا عـن النفس،
والرضـا بمـا َقسـمه اللـه لنا.

يمـر دون أن أصنـع منـه قصـة وعبـرة لـي قبل
لـم ْ
أدع هـذا الموقـف ّ

ُ
تمر
اآلخريـن.
ربطـت األحـداث بالحيـاة ،وببعـض المواقـف التي ّ
يومي.
بنـا بشـكل
ّ
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 - 16بشـدة ،وال نسـتمع لنصح من
نحـب بعـض األمـور ونريدهـا
أحيانـا
ّ
ّ

بـأن ما نريده ونح ّبـه فيه هالكنا.
يح ّبنـا ،ومـن يـرى وهو على يقين ّ

أي شـيء .حتـى تقـع الوا ِقعـة
ونحـن ال نـرى وال نسـمع وال نعـي ّ

أن مـا أحببناه
ُصـدم بالحقيقـة
المـرة التـي لـم نكـن نراهـا .وهـي ّ
ون َ
ّ
لـم يكـن سـوى وهم وسـراب ،فيه ّ
كل السـوء لنا .ال نكتشـف ذلك
إال بعـد أن ج َّربنـا بأنفسـنا ،رغـم كل التحذيـرات مـن حولنا.

كثيـرة هـي األشـياء التـي نح ّبهـا مـن حولنـا ،لكـن سـرعان مـا

نكتشـف أنهـا ال تناسـبنا ويجـب الحـذر منهـا .وهنـاك أمـور كانت
عمي” عنهـا ،حتى
بكـم
“صم
واضحـة لنـا ،لكـن ح ّبنـا لهـا جعلنـا
ٌّ
ٌّ
ٌّ
نمـر بهـا.
صحونـا علـى تجربـة ك ّنـا نتمنـى لـو لـم ّ

مـن وجهـة نظـري التـي قـد تكـون غريبـة علـى البعـض ،مثـل هـذه
ألن
األحـداث أح ّبهـا ألنّهـا تنسـج ِع َبـرا يمكـن االسـتفادة منهـاّ .

مثـل تلـك المواقـف ،علـى مـا يكتنفها من سـوء إال أنّهـا تحمل في

جعبتهـا الكثيـر مـن الفائـدة التي يمكـن لها أن تحمينا مـن الوقوع
فـي أخطـاء أكبـر ،ال يمكـن تجاوزهـا أو نسـيانها مثل السـابق.

أحـب سـماع قصـص اآلخريـن أيضـا ع ّلنـي أسـتفيد منهـا ،أو
ّ
ـع فيهـا .وبهـذا أكـون و ّفـرت علـى نفسـي تجربة
أتحاشـاها كيلا أ َق َ
ـى عنهـا.
أنـا فـي ِغ َن ً

 - 17ُ
جدتـي وبمـا ترويـه لـي ،ولطالما كانت
لطالمـا
اسـتمتعت بقصـص ّ

مصـدر األمـل والقـوة لـي .حتـى طفولتـي رغـم صغـر سـ ّني إال أنني
ُ
تصادمـت فيها مع
مـررت بقصـص عديـدة غير سـ ّلة التين..قصص

أقرانـي ،وتع ّلمـت منها كيف أسـامح مـن َظ َل َمني .وقصـص ع َّلمتني
أكـون قو ّية
أن ال أظلـم أحـدا أبـدا ،وقصـص أخـرى ع ّلمتنـي كيف
ُ

أمر بهـا لي وحدي،
أمـام النـاس ،وأتـرك همومـي والمصاعـب التي ّ
ّ
بـكل ثقة ،ألحقـق ما أصبو
وأمضـي فـي حياتـي قو ّيـة أصعد السـلم
إليـه ،بفضـل مـن اللـه ،ال من عبيـد الله.

أن حياتنـا التـي نحياهـا هـي عبارة عـن أحـداث متتالية بين
أعتقـد ّ

بـرة والنـدم وال ِع َظـة والحكمـة .وكيف ال وأشـرف مـن ع َّل َمنا أن
ال ِع َ

نصبـر لنتع َّلـم هـو رسـولنا الكريـم .ومـن قبـل ذلـك القـرآن الكريـم

الملـيء بالقصـص التـي لـو أمع ّنـا النظـر فيهـا لكانت الملاذ الذي
ّ
لحـل مشـاكلنا وإيجاد الحلـول لها.
نلجـأ إليـه

من األشـياء التي ع ّلمتني كيف أسـتفيد من كل شـيء مضى بحياتي
ُ
اسـتفدت من نفسـي لنفسـي !
وأن ال استسـلم أبدا هو أنا ،نعم أنا
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ـق ضعيفـة البصـر .لذا أتضايق من الضوء الشـديد.

التعـرف عليهـا.
أحـاول التمعـن باألشـياء طويلا حتـى أسـتطيع
ّ

ّ
بخـط كبيـر كـي أسـتطيع رؤيتـه ،ويسـتطيع غيـري قراءتـه.
أكتـب
ّ
بـأدق التفاصيـل حتى أعـرف لونها ورسـوماتها،
أتفحـص مالبسـي
َ

نسـقة دون اللجـوء ألحـد
وكيـف يمكـن لـي دمجهـا معـا بطريقـة ُم َّ

تعبة،
يسـاعدني فـي ذلـك .هل لكم تخ ّيـل تلك األحداث كم هـي ُم ِ

وكـم تحتـاج مـن الوقـت إلتمِ امها.

لك ّنهـا بالنسـبة لـي ضروريـة جـد ًا ،وبدونهـا ال أسـتطيع ان أكمـل

ومض َي َعـة للوقـت ،وأمور
يومـي وحياتـي .لكنهـا بالنسـبة لكـم بـطء َ

ال حاجـة لهـا .ألنّكـم تفعلونهـا بـكل سـهولة ويسـر بشـكل معتـاد.

ـى عنهـا.
لك ّنـي إن لـم أتقنهـا سـأقع بمشـاكل عديـدة أنـا فـي ِغ َن ً

كل إنسـان بمفـرده قصـة كاملـة ،لهـا بدايـة وأحـداث ونهايـة مليئـة
أن ّ
كل مـن اتعـظ بمـا صـار إليـه غيـره لمـا ضاعـت
بالعبـر ،ولـو ّ

السـنين مـن بيـن أيدينـا دون االسـتمتاع بمـا وهبـه اللـه لنـا ،ولمـا
اضطررنـا لعيـش الليالـي ونحـن نشـعر بالحـزن واألسـى.
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نحـن ّ

لكن الـذي يوجع
وغيـري يتعظـون ممـا أخطـأت أنـا فيـه وهكـذاّ ،
ويؤلـم كثيـرا هـو أن نكـون سـببا فـي معانـاة آخريـن ،وبالـذات مـن

يح ّبنـا ونح ّبهـم .فحبـذا لو انتبهنـا قليال خالل معاملتنـا اليومية ألن
نكـون أكثـر حـذرا ومراعـاة لشـعور اآلخريـن“ .فسـعادتنا تنتهـي

أحـب التغ ّنـي
عنـد حـزن اآلخريـن” مقولـة لطالمـا كانـت شـعارا
ّ
والعمـل به.

وهكـذا أرى الحيـاة مثـل سـ ّلة التين .سـ ّلة التين تحوي ثمـار ًا ّطيبة

وأخـرى تالفـة .باإلمـكان أن نـأكل الط ّيـب منهـا ،ونرمـي كل ثمـرة

والمـر ،والفـرح والحزن،
تالفـة تقابلنـا ،ومثلهـا الحيـاة فيهـا الحلوّ
ّ
ّ
ِّ
لـكل
والمفـرح ،نسـتطيع االنجـذاب
والراحـة ،والمزعـج
والتعـب ّ
إيجابـي حسـن ،واالبتعـاد عن ّ
سـيء.
كل سـلبي ّ
ّ

 - 20كلمة المؤلفة:
بحظ نتعثر به
طبق من ذهـب ،وال
أؤمـن بـأن النجـاح ال يأتـي على ٍ
ٍ
إلنتاج
عنـاء بذلنـاه
نتـاج نقطفـ ُه فـي موسـم الحصـاد بعد
إنمـا هـو
ٍ
ٍ
ٌ

األفضل.

وبفضـل مـن اللـه أفخـر بطباعة أولى كتاباتي نعم! إنهـا اللحظة التي
ٍ
صوّ رتُهـا فـي مخيلتـي ،وكنـت أتسـاءل تُـرى هـل سـتكون حقيقـ ًة

يومـ ًا مـا ؟! فمـا كان منـي إال متابعة المسـيرة في الطريـق الصحيح
حتـى ّ
بفضـل الله.
تمكنـت مـن تحويـل الخيـال إلـى حقيقة
ِ
تأليف :لبنى أبو جيش

